
سال 15  شماره 1509  یکشنبه 24 شهریور 1398 
www.sepidonline.ir

www. sepidonline. ir

سپیـد را آنالین بخوانید
  
  

 
روی خط سپید

 صفحه 2

 صفحه 3

 صفحه 4

 صفحه 4

 صفحه 2

انتشار فیلمی از جا به جایی 
یک بیمار در بیمارستان آبادان

 حاشیه ساز شد

وزیر بهداشت در دیدار با همتاری اندونزیایی اعالم کرد

خودکفایی کامل در تولید دارو
 تا 3 سال آینده
 صفحه 2

امضه ایران؛ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به 
شکایات وزارت بهداشت خبر داد

اتصال سامانه 190
 به داروخانه ها

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خبر داد

تعیین تکلیف مالکیت سامانه 
تی تک تا پایان شهریور

قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت تشریح کرد

 علت بی رغبتی پزشکان به فعالیت 
در بیمارستان های دولتی چیست؟

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:

درخصوص توزیع متادون
در داروخانه ها 

تابع وزارت بهداشت هستیم

 صفحه 3

طناب افسردگي
 بر گردن جامعه پزشکی

 برنامه ریزان و سیاستگزاران

 مرتبط با حوزه سالمت 

جدی بگیرند



انتشار فیلمی از جا به جایی یک بیمار 

در بیمارستان آبادان حاشیه ساز شد

انتشار فیلمی در فضای مجازی در خصوص جا به جایی یک زن 
بادار ایرانی از اتاق محل بستری در بیمارستان طالقانی آبادان به 
منظور بستری کردن یک زن بیمار عراقی به جای وی، حاشیه 
این  در  را  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  واکنش  و  ساز شده 

رابطه در پی داشت.

در این فیلم که با عنوان " این اتاق فقط واسه عراقی هاست " در 
داشته است ،  بازتاب گسترده  ای  و  منتشر شده  فضای مجازی 
فیلمبردار مدعی است همسر باردار وی از اتاق ۲ تخته محل 
بستری در بیمارستان طالقانی آبادان به این دلیل که قرار است یک 
زن بیمار عراقی در آن بستری شود به اجبار جا به جا شده است.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان روز شنبه به منظور 
روشن سازی افکار عمومی در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد 
و گفت: »بیمار در فیلم پخش شده در فضای مجازی خانمی 
باردار بوده که به دلیل احتمال زایمان زودرس ابتدا در بخش 
زایمان بستری و پس از عادی شدن شرایط به بخش بستری 
زنان منتقل شد اما پس از گذشت یک روز بنا به درخواست 
وی و با این دلیل که همسرش به عنوان تنها همراه مجبور است 
بیمار  بیمارستان تخت  با همکاری  باشد،  بالین وی حاضر  بر 
برای رفاه حال وی و همراهش به اتاق ۲تخته ای که مخصوص 

بیماران جراحی است انتقال داده شد.«
حجت اله جانبی اظهار داشت: »هنگام جا به جایی به این بیمار 
یادآوری شد که جا به جایی شما به اتاق ۲ تخته مذکور صرفا 
با توجه به خالی بودن اتاق و برای همکاری به صورت موقت 
صورت گرفته است لذا به محض ورود بیمار جراحی  شده باید 

به محل قبلی خود در بخش بستری زنان بازگردید.«
۲تخته  اتاق  به  نیاز  دلیل  به  ۲روز  از گذشت  وی گفت: پس 
برای ۲بیمار جراحی شده که یکی از آنان یک خانم عراقی است 
از این بیمار خواسته می  شود به اتاق خود بازگردد تا بیماران 
جدید در محل خاص خود بستری شوند اما به دلیل درخواست 
مجددشان در خصوص ماندن در این اتاق، تا روز ترخیص با 
درخواست پرستار بخش از مسئول مربوطه، این زن باردار در 

همان اتاق ۲تخته بستری می ماند.«
جانبی با اشاره به اینکه علی رغم ممنوعیت حضور همراهان مرد 
مگر در شرایط خاص، اتاق ۲تخته  مذکور در ابتدای ورودی 
گرفته  نظر  در  مرد  همراه  تردد  در  سهولت  برای  زنان  بخش 
شده است، بیان کرد: »نکته قابل توجه این است بنا بر اذعان 
شاهدان عینی، بیمار در زمان ترخیص با اعالم رضایت کامل از 
خدمات ارائه شده و تشکر از کارکنان بخش مربوطه، بیمارستان 

را ترک کرده است.«
»بعد  کرد:  عنوان  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  درمان  معاون 
منطقه  سوی  از  منطقه  در  عراقی  اتباع  تردد  شرایط  ایجاد  از 
بیماران این کشور همسایه در کنار سایر   آزاد اروند، پذیرش 
ناپذیر  اجتناب    خرمشهر  و  آبادان  بیمارستان های  در  بیماران 
است و اتفاقی خالف قانون و عرف صورت نگرفته و در حال 
حاضر نیز بسیاری از این بیماران برای درمان به شهرهایی مانند 
مشهد، تهران، شیراز، اصفهان مراجعه می کنند. دانشکده علوم 
با درآمدزایی  این ظرفیت بهره گرفته و  از  نیز  آبادان  پزشکی 
ارتقای کیفیت خدمات  به دنبال  از مقوله گردشگری سالمت 

به هموطنان است.«
وی با بیان اینکه عکسبرداری و تصویر برداری از فضای داخل 
بیمارستان آن هم در بخش زنان ممنوع بوده و پیگرد قانونی 
دارد، خاطرنشان کرد: »برخی افراد بدون در نظر گرفتن حقوق 
قانونی کارکنان بیمارستان با انتشار چنین مطالبی) انتشار فیلم( 
تشویش  موجب  و  کرده  تجاوز  دیگران  خصوصی  حریم  به 
خاطر  به  لذا  می شوند.  جامعه  اعتماد  سلب  و  عمومی  اذهان 
تضییع حقوق پرسنل بیمارستان طالقانی آبادان، موضوع انتشار 
این فیلم از طریق مرجع قانونی و امور حقوقی این دانشکده 

تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.«
به گزارش ایرنا در راستای گردشگری سالمت برخی بیماران 
عراقی که از طریق مرز شلمچه وارد ایران می شوند برای درمان 
آبادان و  از جمله شهرهای  استان خوزستان  مراکز درمانی  به 
خرمشهر مراجعه می کنند و از آنها هزینه درمان دریافت می شود.
۶۰۷ هزار نفر ساکنان شهرستان های آبادان ، خرمشهر و شادگان 
از خدمات ۳۰مرکز شهری، ۱۸مرکز روستایی، ۱۳۲خانه بهداشت 
و ۱۲ پایگاه سالمت به عنوان مجموعه مراکز بهداشتی و درمانی 

دانشکده علوم پزشکی آبادان بهره مند هستند.
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»در زمینه دارو، 9۷ درصد نیاز دارویی در داخل 
کشور تولید می شود، با استفاده از ۱۲۰۰ شرکت 
دانش بنیان تصمیم داریم در ۳ سال آینده تمام 

داروهای مورد نیاز کشور را تامین کنیم.«
در  شنبه  روز  نمکی  سعید  سپید،  گزارش  به 
نشست مشترک با نیال ملوک همتای اندونزیایی 
خود گفت: »همکاری با کشورهای آسیایی به 
ایران بسیار مهم است و  برای  اندونزی  ویژه 
آماده گسترش همکاری های بیشتر با این کشور 
هستیم. ایران آماده همکاری با اندونزی در زمینه 
صنعت حالل، واکسیناسیون، توریسم سالمت، 

درمان، پژوهش و آموزش است.«
وی گفت: »اندونزی تجربه خوبی در مدیریت 
بالیای طبیعی دارد و آماده استفاده از تجربیات 

این کشور هستیم.«
وزیر بهداشت به سفر رییس جمهوری اندونزی 
به ایران در سال ۲۰۱۶ و سفر اخیر وزیر خارجه 
»ایران  گفت:  و  کرد  اشاره  اندونزی  به  ایران 
در حوزه زیر ساخت ها، واکسیناسیون، کنترل 
بیماری ها و بهداشت زنان و کودکان دستاوردهای 

خوبی داشته است.«
وی به اجرای طرح تحول سالمت در دولت روحانی 
اشاره کرد و گفت: »سهم بخش سالمت از جی دی 
پی کشور)تولید ناخالص داخلی( بعد از اجرای این 

طرح، حداقل۳ درصد افزایش یافت.«
نمکی گفت: »توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم 
و خدمات درمانی ارزان برای بیماران صعب العالج از 

دیگر دستاوردهای اجرای طرح تحول سالمت بود.«
وی افزود: »در گام دوم طرح تحول سالمت، اولویت 

پیشگیری بر درمان را پیگیری می کنیم.«
پایش  را  نفر  میلیون   ۳۰ خون  »فشار  گفت:  نمکی 
کردیم تا با تغییر سبک زندگی، مرگ 9۷ هزار نفر 
در سال را کاهش دهیم و بیماری های قلبی و کلیوی 

را کنترل کنیم.«

الکترونیک سالمت را  افزود: »توانستیم پرونده  وی 
برای همه فعال کنیم که ریل خوبی برای نظام ارجاع 
و پزشک خانواده است. پوشش بیمه همگانی از دیگر 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید بود که بنا داریم هیچ 

ایرانی بدون بیمه سالمت نباشد.«
وزیر بهداشت گفت: »۶۶ دانشگاه علوم پزشکی داریم 
که نیازهای آموزشی ما را تامین می کنند و آماده جذب 

توریست سالمت از اندونزی هستیم.«
نمکی به ریشه کنی سرخک، حذف ماالریا و 
کزاز نوزادان و شروع تالش ها برای حذف 
بیماری های مشترک انسان و دام اشاره کرد 
» هر  برنامه  امسال  دوم  نیمه  »از  افزود:  و 
خانه، یک پایگاه سالمت« را شروع می کنیم 
که در این برنامه، ۲۰ میلیون زن را برای 
جامعه محور کردن نظام سالمت آموزش 

خواهیم داد.«
وی به امضای سه قرارداد همکاری بین ایران 
سالمت  و  بهداشت  زمینه  در  اندونزی  و 
اشاره کرد و گفت: »حضور وزیر بهداشت 

اندونزی در ایران نه به قلدرمابان است.«
نمکی افزود: »آماده تشکیل کارگروه هایی 
برای توسعه  اندونزی  بهداشت  با وزارت 

توریسم سالمت بین دو کشور هستیم.«
وی گفت: »آماده انتقال تجربه و دانش به 
دارویی،  فناوری های  زمینه  در  اندونزی 

سلول های بنیادی و پیوند عضو هستیم.«
مدیرکل بین الملل وزارت بهداشت ایران و 
معاون دارویی وزارت بهداشت اندونزی، 
برنامه عملیاتی همکاری های بهداشتی بین دو کشور 
را در حاشیه مجمع جهانی سالمت در ژنو در خرداد 

امسال امضا کردند.
بر اساس این برنامه، دو کشور در زمینه تولید مشترک 
واکسن و دارو، پوشش همگانی سالمت، بیماری های 
مدیریت  و  پزشکی  فوریت های  غیرواگیر،  و  واگیر 

سالمت بالیا همکاری ها را توسعه می دهند.

وزیر بهداشت در دیدار با همتاری اندونزیایی اعالم کرد

خودکفایی کامل در تولید دارو تا 3 سال آینده

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص توزیع متادون توسط داروخانه ها 
گفت: »در خصوص توزیع متادون وزارت بهداشت به هر جمع بندی که 
برسد ما هم درباره آن هیچ حرفی نخواهیم داشت. قرار است در جلسه 
آینده ستاد کمیته درمان از نمایندگان بخش های مختلف دعوت شود و 

به هر نتیجه ای که رسیدیم طبق آن عمل می شود.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، اسکندر مومنی در حاشیه همایش فصلی 
دبیران شوراهای مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور در جمع خبرنگاران 
نیز گفت: »رویکردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر مقابله، درمان، کاهش 

آسیب، پیشگیری و صیانت اجتماعی است.«
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: »طرح یاریگران زندگی در 
جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رییس جمهور تصویب شد. 
اقدامات پیشگیری دارد، تاکید  ایشان نیز روی این طرح که تمرکز بر 
کردند، طرح یاریگران زندگی شامل همه گروه های مرجع است، با توجه 
به نقش تعیین کننده آموزش و پرورش، اولویت اصلی ما نیز با آموزش و 
پرورش است و در این زمینه تفاهم نامه کلی  به عمل آمد و توافق نامه 
اجرایی نیز نوشته شد تا شاخص ها تعیین شود.« وی افزود: » منطقه ای 
هستیم که تحوالت در آن شگرف است، کشت مواد مخدر در افغانستان 
طی دو دهه 5۰برابر شده است و هر روز مواد مخدر صنعتی جدیدی وارد 
می شود به طور مثال البراتوارهای متعددی در افغانستان در سال جاری 
ایجاد شده است و افزایش ورود شیشه را داریم لذا باید در کنار درمان 

و مقابله، موضوع پیشگیری و اقدامات صیانت اجتماعی 
را در اولویت قرار دهیم.« مومنی گفت: »باتوجه به اینکه 
شیوع اعتیاد در جمعیت کارگران و مراکز صنعتی نیز وجود 
دارد این موضوع در اولویت است که در گام بعدی آن را 
انجام دهیم. به موازات حرکت و تالش با نهادهای فرهنگ 
ساز، گروه های مرجع و تشکلهای مختلف را نیز در برنامه 
داریم، طی ۱۰ سال گذشته به طور میانگین ساالنه 5 درصد 

افزایش شیوع مواد مخدر را داشته ایم.«
باید  »قوانین  تاکید کرد:  با مواد مخدر  مبارزه  دبیر ستاد 
روزآمد شوند، تحوالت حوزه مواد مخدر به دلیل اینکه 
یکی از تجارت های سیاه بزرگ در دنیاست، باید قوانین 
را نیز به تناسب شرایط و رویکردهای خود تغییر دهیم. 
قوانین خوب و جامع طی مراحل زمان نیاز به روز آمدی 

دارند و حوزه مواد مخدر نیز به همین صورت است.«
وی اظهار کرد: »جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از دنیا مبارزه می کند. 
نگاه جمهوری اسالمی ایران این است که امنیت را یکپارچه می بیند و 
تفاوتی قائل نیست برای امنیت خود و کشورهای دیگر؛ نگاه ایران به یک 
اندازه است و در همین راه شهید می دهیم، اما متاسفانه آنها به مسئولیت 
خود واقف نیستند و جز تقدیر و تشکر زبانی کار دیگر انجام نمی دهند.«
مومنی در پایان درباره توزیع متادون در داروخانه ها نیز گفت: »به طور 

حتم بهترین تصمیم در این زمینه گرفته می شود. ستاد مبارزه با مواد مخدر 
مجموعه ای از نهادهای موثر است و کمیته تخصصی در این زمینه نیز 
وزارت بهداشت و درمان است، وزارت بهداشت در خصوص توزیع 
متادون به هر جمع بندی که برسد ما هم درباره آن هیچ حرفی نخواهیم 
داشت. قرار است در جلسه آینده ستاد کمیته درمان از نمایندگان بخش های 

مختلف دعوت شود و به هر نتیجه ای که رسیدیم طبق آن عمل می شود.«

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به انجام اعمال جراحی ها و اقدامات 
درمانی تخصصی در برخی مطب ها و مراکز جراحی محدود، گفت: »در 

حال تدوین بسته خدمتی سرپایی و بسته خدمتی در مطب ها هستیم.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، قاسم جان بابایی در همایش سراسری 
دفاتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه های 
علوم پزشکی و سازمان های تابعه وزارت بهداشت، با بیان اینکه تخلفات 
در حوزه سالمت به دو بخش تعرفه ای و پزشکی تقسیم می شوند، گفت: 
»تخلفات تعرفه ای عمدتا خود را به صورت دریافت وجوه غیرمتعارف 

نشان می دهد که گزارشاتی از این نوع تخلف در استان ها 
داشته ایم. باید توجه کرد که با سرعت  بخشیدن به برخوردها، 
می توان این نوع تخلفات را کاهش داد. تجربه نشان داده 
و  با سرعت  غیرمتعارف  در حوزه وجوه  اگر  که  است 
جدیت برخورد شود،  اثرات پیشگیری کننده باالیی خواهد 
داشت.« وی افزود: »در عین حال همچنان مهم ترین عامل 
نارضایتی مردم در حوزه سالمت،  شکایت از نوع برخورد 
کارکنان و اعضای تیم درمان است. الزم است که دانشگاه ها 
در این زمینه کار کرده و آموزش های الزم را ارائه دهند. 
البته معاونت درمان نیز در این راستا برنامه ای را تدارک 
دیده است که بر اساس آن مثال قرار است برای پزشکان 
از  نوع رضایتمندی مردم  بگیریم که  نظر  کارنامه ای در 
پزشک و پرسنل نیز در آن وجود دارد و در پرداختی هایشان 

موثر خواهد بود.«
جان بابایی با بیان اینکه بیشترین آمار مربوط به نارضایتی 
از کادر درمانی در حوزه اورژانس های بیمارستانی است، ادامه داد: »این 
نارضایتی ناشی از این است که یا مدیریت درمان بیمار به خوبی انجام 
نمی شود و یا اگر مدیریت درمان را به خوبی هم انجام می دهند، اما ارتباط 
مناسبی برقرار نشده و به بیمار و خانواده اش توضیح الزم و مکفی در این 
باره داده نمی شود.« معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه به زودی بسته 
خدمات سرپایی درمان را ابالغ خواهیم کرد، گفت: »یکی از مشکالت 
و نگرانی های ما مربوط به مراکز جراحی محدود است؛ متاسفانه گاهی 

می بینیم که یک جراحی تخصصی در یک مرکز جراحی محدود انجام 
می شود که عوارض این کار بسیار باال بوده و می تواند به جان بیماران 
آسیب وارد کند. همچنین گاهی برخی مطب ها خدماتی را ارائه می دهند 
که اصال نباید در مطب انجام شود. بر همین اساس در حال تدوین بسته 

خدمتی سرپایی و بسته خدمتی در مطب ها هستیم.«
جان بابایی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر ممنوعیت ارجاع بیماران 
به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: 
»هیچ بیمارستانی اعم از خصوصی، دولتی و... حق ندارد بیمار را برای 
تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان بفرستد،  بلکه باید 
دارو و تجهیزات مورد نیاز بیمار را در داروخانه بیمارستان تهیه کند. در 
عین حال هیچ پزشکی هم حق ندارد که بیمار را به داروخانه یا شرکتی 
خاص بفرستند. حتی در بیمارستان های خصوصی اگر بیمار اصرار بر 
اختیار  در  را  آن  لیست  باید  پزشک  داشت،  خاص  برندی  از  استفاده 
داروخانه بیمارستان قرار دهد تا برای بیمار تهیه شود.« وی تاکید کرد: 
»در صورت بروز این تخلف، درجه اعتباربخشی بیمارستان کسر می شود 
و بیمارستان موظف است که درجه اعتباربخشی بیمارستان را در محلی 
که قابل دید باشد،  نصب کند. دکان و دستگاهی که سال ها پیش در کنار 
بیمارستان ها به راه افتاده و دارو و تجهیزات به مردم می فروشند باید جمع 
شوند. خوشبختانه این موضوع بعد از طرح تحول سالمت به حداقل 
رسید و نباید به شیوه پیشین بازگردیم. حقوق بیماران در اولویت است 
و در این زمینه با کسی تعارف نداریم. زیرا بیمار محور همه خدمات ما 

در بیمارستان هاست.«

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:

درخصوص توزیع متادون در داروخانه ها تابع وزارت بهداشت هستیم

معاون درمان  وزارت  بهداشت خبر داد

ابالغ بسته خدمات درمانی در مطب ها؛ به زودی
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مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت خبر داد

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با 
بیان اینکه در سال 98، میزان تماس ها و 
شکایات مرتبط با دارو در سامانه 190 افزایش 
یافته است، گفت: »در حال ایجاد شرایطی 
هستیم که کارشناسان سامانه 190 با سامانه 
HIX و کلیه داروخانه ها ارتباط داشته باشند.«
به گزارش سپید، محمدحسین حیدری در 
ارزیابی  بازرسی  دفاتر  سراسری  همایش 
عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشکی، گفت: »برنامه 
عملیاتی در حوزه دفاتر بازرسی در ستاد 
وزارت بهداشت مشتمل بر چهار هدف است 
که شامل ارتقاء نظام جامع پاسخگویی به 
شکایات، ارتقاء سالمت و کاهش فساد اداری، 
استقرار 100 درصدی نظام جامع نظارت و 
بازرسی در سطح دانشگاه های علوم پزشکی 
و افزایش سرانه آموزش های ویژه مدیران و 

کارکنان است.«
وی افزود: »همچنین این برنامه عملیاتی 
مشتمل بر 10 برنامه و 5۷ فعالیت است. 

به عنوان مثال اقداماتی را در استان تهران انجام دادیم؛ به 
طوری که کلیه مراکز جراحی محدود را در استان تهران 
مورد پایش قرار دادیم و 115 مرکز MMT را در استان 
تهران بازرسی کردیم. در مراحل بعدی بازدید و پایش 
آزمایشگاه های استان تهران را در دستور کار داریم.« حیدری 
با اشاره بحث حقوق شهروندی در حوزه سالمت، گفت: 
»با توجه به اینکه منشور حقوق شهروندی در سال 1395 
مصوب شد و به امضای ریاست جمهوری رسید، پیوست 
حقوق شهروندی در سالمت نیز مطرح و در دانشگاه های 
علوم پزشکی مانند شیراز و کرمان پیگیری شد. بر همین 
اساس سامانه حقوق شهروندی شکل گرفت و در حال 
حاضر در 10 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی به صورت 

پایلوت در حال تکمیل است.«
وی در ادامه صحبت هایش با اشاره به سامانه 190 وزارت 
بهداشت، گفت: »امسال بحث دارو در سامانه 190 به دلیل 
مشکالتی که در این حوزه به وجود آمد، پررنگ تر شد. 
طبق بررسی هایمان دیدیم که در این سامانه پاسخگویی 

مناسبی در حوزه دارو به مردم نداریم؛ چراکه کارشناسان 
سامانه 190 به داروخانه ها و یا شرکت ها متصل نبودند. بر 
همین اساس شرایطی فراهم شد تا بتوانیم به سامانه اچ ای 
ایکس متصل شویم و وضعیت دارو را به طور شفاف به 
اطالع مردم برسانیم؛ به طوری که بتوانیم به کلیه داروخانه ها 
متصل شویم. در این صورت می توانیم شرایطی را ایجاد 

کنیم که دارو به راحتی به دست بیماران برسد.«
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات وزارت بهداشت با بیان اینکه در سال 139۷ نزدیک 
به 3۶ هزار تماس با سامانه 190 برقرار شد، گفت: »از 
این تماس ها حدود 23 هزار و 9۷5 تماس یا شکایت در 
حوزه درمان بوده است. همچنین 4980 شکایت مرتبط با 
اورژانس، 3۷31 شکایت مرتبط با دفاتر خدمات سالمت 
شهری و روستایی و 348۷ شکایت نیز مرتبط با تعرفه 
بوده است. نارضایتی از نحوه برخورد پرسنل و کادر درمان 
در سال 9۷ در رده اول قرار داشته، اما امسال در رده دوم 

قرار گرفته است.«

افزایش شکایت های دارویی در سال جاری
حیدری با اشاره به مسئله ممنوعیت ارجاع بیماران به خارج 
از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: 
»این موضوع بسیار مورد تأکید است و جزء موارد مورد 
توجه در سامانه 190 قرار گرفته است. در عین حال در 
حوزه دارو طبق مقایسه ای که میان تماس های سه ماهه 
اول سال 98 با سه ماه مشابه آن در سال 9۷ انجام شد؛ 
شاهد بودیم که میزان تماس ها در حوزه دارو با توجه به 
تحریم ها و مشکالت دارویی باالتر رفته است. در حوزه 
بهداشت نیز با افزایش تماس مواجه بودیم، اما در حوزه 
تعرفه ها کاهش شکایات و تماس ها را شاهد بودیم. در 
عین حال 94 درصد از مردمی که در حوزه درمان با سامانه 
190 تماس گرفته بودند از وضعیت پاسخگویی این سامانه 
رضایت داشتند.« وی با بیان اینکه نارضایتی از نحوه برخورد 
پرسنل و کادر درمان از شایع ترین شکایات مردمی در سامانه 
190 بوده و در دومین رده قرار دارد، گفت: »به هر حال 
وقتی بیماران وارد بیمارستان می شوند، در وضعیت خاصی 

بوده و نیازمند دریافت خدمات هستند؛ 
بنابراین وظیفه کادر بهداشتی درمانی این 
است که خدمات را به مردم ارائه دهد و 
برایشان توضیح دهد؛ بنابراین در حوزه 
درمان باید انعطاف پذیری و لطافت بیشتری 
داشته باشیم و فرآیندها را برای بیماران 

توضیح دهیم.«
حیدری در حاشیه همایش دفاتر بازرسی و 
ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور اظهار داشت: »به دلیل حساسیت 
مردم نسبت به سالمت خود، خانواده و 
و  بهداشت  حوزه  در  باید  بیمارانشان، 
درمان، انعطاف پذیری و لطافت بیشتری 
داشته باشیم و برای بیماران، از اقدامات 
درمانی در حال انجام، توضیحاتی ارائه 
کنیم.« وی تصریح کرد: »ارتباط بیشتر و 
بهتر پزشک با بیمار و ارائه توضیحات 
از اقدامات درمانی به بهبودی او، کمک 
می کند. متأسفانه مشکل برخورد نامناسب 
کادر پزشکی و پرستاری، یکی از دالیل 
نارضایتی مردم است و در این زمینه با 
همکاری معاونت آموزشی و پرستاری، برنامه های آموزشی 
را اصالح می کنیم، اما بازدهی آموزش و تغییر رفتارها و 

برخوردها، مقداری زمان بر است.«
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 
شکایات وزارت بهداشت افزود: »شکایاتی که مستقیماً به 
دفتر بازرسی وزارت بهداشت می رسد، منسجم نیست و 
در مورد حوزه های مختلف ازجمله دارو و درمان است.« 
حیدری خاطرنشان کرد: »متأسفانه سامانه 190 وزارت 
بهداشت با همه داروخانه های کشور در ارتباط نیست و 
شرایطی را با همکاری سازمان غذا و دارو فراهم می کنیم 
که این سامانه بتواند با همه داروخانه های سطح کشور 
ارتباط داشته باشد و در این صورت قادر خواهیم بود که 

ورود و خروج داروها را نیز رصد کنیم.«
 وی به مردم توصیه کرد در صورت بروز یا مشاهده 
هرگونه تخلف در حوزه سالمت ازجمله بهداشت، دارو، 
درمان، تعرفه و اورژانس پیش بیمارستان، آن را به سامانه 

190 وزارت بهداشت گزارش دهند.

خبــر

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت خبر داد

تعیین تکلیف مالکیت سامانه 
تی تک تا پایان شهریورماه

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با بیان اینکه موضوع 
مالکیت سامانه تی تک تا پایان شهریورماه حل می شود، جزییات 

ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی را تشریح کرد.
ایسنا،  با  گفت وگو  در  جهانپور  کیانوش  سپید،  گزارش  به 
»موضوع  تی تک، گفت:  آخرین وضعیت سامانه  به  اشاره  با 
شد  خواهد  حل  شهریورماه  پایان  تا  تی تک  سامانه  مالکیت 
و  ِسرورها  از  اعم  تی تک،  به  مربوط  فرآیندهای  کلیه  و 
و  غذا  سازمان  کامل  نظارت  تحت  آن  مدیریتی  فرآیندهای 

دارو درخواهد آمد.«
وی افزود: »همچنین ارتقاء سیستم، رفع آسیب ها و باگ هایی 
که در سیستم وجود دارد، نیازمند این است که فراخوانی داده 
پروانه ،  مجوزها و صالحیت  دارای  که  و شرکت هایی  شود 
الزم برای مدیریت و ارتقاء این سامانه هستند، داوطلب شده 
باشد،  تحت  داشته  برتری  پیشنهاد  که  آنها شرکتی  بین  از  و 
مشکالت  و  شد  خواهد  انتخاب  نظارتی  نهادهای  نظارت 

سامانه را حل کند.«
جهانپور ادامه داد: »اطالعاتی مانند ثبت سفارش ها،  ثبت ورود 
و بسیاری از فرآیندهای مرتبط در سامانه تی تک وجود دارد 
می شود.  انجام  سامانه  این  در  فرآیندها  از  بخشی  قاعدتًا  و 
به هرحال یک دایره اطالعاتی بزرگ در این مجموعه درباره 
کلیه کاالهای سالمت محور و فرآیندهای مختلف آن ازجمله 
ثبت سفارش، تخصیص ارز و... وجود دارد. البته باید توجه 
انجام  تی تک  سامانه  در  فرآیندها  این  اولیه  مراحل  که  کرد 
معدن،  صنعت،  وزارت  در  عماًل  مراحل  بقیه  و  می شود 
تأکید  وی  می شود.«  انجام  گمرک  و  مرزی  بانک  تجارت،   
کرد: »بررسی اتصال و ارتباط این سامانه با سامانه های وزارت 
تعریف  و  است  مهم  بسیار  گمرک  و  مرکزی  بانک  صمت، 
کدها  این  ارتقاء  و  این ها  بین  استاندارد  و  مشترک  کدهای 
کار  دستور  در  تخلف،  بروز  زمینه های  از  جلوگیری  برای 
قرار دارد. درعین حال همگانی سازی استفاده از ظرفیت های 
عمومی تی تک که امروز شاید همچنان محدود باشد، بسیار 
حائز اهمیت است. البته در این زمینه باید اطالع رسانی الزم 
از طریق رسانه ها انجام و آموزش های عمومی ارائه شود تا 
و  شناسایی  مانند  برای ظرفیت های عمومی  تی تک  از  بتوان 
رهگیری کاالهای تقلبی یا جعلی و شناسایی کاالهای اصیل 
در حوزه محصوالت سالمت محور استفاده کرد که ارتقاء آن 
در دستور کار قرار دارد و سازمان غذا و دارو به طور جدی 

این موضوع هست.« پیگیری 

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
درباره میزان ارزی که تاکنون به حوزه دارو، تخصیص داده 
دالر  میلیارد   1.3 تقریبًا  گذشته  سال  »در  گفت:  است،  شده 
ارز تخصیصی جهت واردات دارو بوده است و حدود 550 
مؤثره  مواد  و  اولیه  مواد  واردات  برای  هم  ارز  دالر  میلیون 

دارویی تخصیص داده شده است.«
وی با بیان اینکه درمجموع یک میلیارد و 850 میلیون دالر 
ارز شامل حوزه دارو شامل شده است، افزود: »فکر می کنم 
در سال 139۷ با سایر موارد ما حدود 2.1 میلیارد دالر برای 
مواد اولیه دارویی، مواد مؤثره و یا واردات داروی نهایی در 
کشور هزینه کردیم و کمتر 1.4 میلیارد دالر هم برای واردات 

تجهیزات و ملزومات پزشکی هزینه شده است.«
جهانپور تأکید کرد: »مجموعًا 3.5 میلیارد دالر در حوزه دارو 
اعظم  بخش  که  است  شده  هزینه  ارز  پزشکی  تجهیزات  و 
ایفا شده است و نیازهای کشور را برطرف  از این تعهدات 
کرده است. البته مواردی از تخلف هم در هر دو حوزه دارو 
از آن ها احصاء  و تجهیزات پزشکی وجود داشته که برخی 
شده و بخشی هم در ادامه بررسی ها مشخص می شود. قطعًا 
بدون اغماض تخلفات و افراد متخلف برای بررسی و پیگرد 

قانونی می شوند.« مراجع  قانونی تحویل 
وی گفت: »فکر می کنم با توجه به سیاست دولت و به ویژه 
هرگونه  واردات  ممنوعیت  بر  مبنی  بهداشت  وزیر  تأکید  با 
برای  تخصیصی  ارز  دارد،  داخلی  تولید  مشابه  که  کاالیی 
1398 حداقل  برای سال  واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
آنچه اختصاصی سال 98 است، کاهش پیدا کند و اگر هم در 
حد سال 9۷ حفظ شود، بخشی از آن به عنوان دارو و ذخیره 

استراتژیک سال 1399 ذخیره سازی می شود.«

اتصالسامانه190بهداروخانهها

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با 
اشاره به شناسایی عمده داروهای مورد عالقه سوداگران 
برای قاچاق به خارج از کشور، گفت: »رصد بازار سیاه 
دارو در حوزه اختیارات و وظایف سازمانی ما نیست.«
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، غالمحسین مهرعلیان در 
یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به دو پدیده در حوزه 
اظهار کرد: »پدیده قاچاق  بازار سیاه و قاچاق دارویی، 
مهم  پدیده  دو  خارج  به  دارو  قاچاق  و  داخل  به  دارو 
دارند.  را  بازار هستند که سازوکار خاص خود  این  در 
سوداگران این حوزه بنا به دالیل و انگیزه ای که بر اساس 
سیاست های وزارت بهداشت ایجاد شده، اقدام می کنند.«
دارو  و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  مدیرکل 
از  برخی  »سوداگران  گفت:  ادامه  در  بهداشت  وزارت 
از  یافت نمی شود  فرآورده های دارویی را که در داخل 
مجرای غیرقانونی تهیه و از خارج وارد کشور می کنند. 

این داروها، داروهای برندی هستند که ما معادل آن  البته عمده 
را در داخل داریم.«

وزارت  و  باالدستی  سیاست های  ابالغ  اساس  »بر  افزود:  وی 
بهداشت از واردات داروهایی که در داخل تولید می شوند معذوریم 
و به همین دلیل عده ای این داروها را تهیه و از مبادی رسمی و 

غیررسمی وارد کشور می کنند.«

بیان کرد:  از کشور  به خارج  دارو  قاچاق  دلیل  مهرعلیان درباره 
را  انگیزه  این  خارج،  با  کشور  داخل  در  دارو  قیمت  »اختالف 
داخل  تولید  داروهای  از  بخشی  که  کرده  ایجاد  برای سوداگران 
را از کشور خارج کنند؛ زیرا با تخصیص یارانه و ارز دولتی به 
داروهای مورد نیاز مردم قیمت دارو کاهش می یابد و سوداگران 
مختلف  ترفندهای  با  را  دارو  موضوع  این  از  سوءاستفاده  با  نیز 

از ایران خارج می کنند.«

دارو  و  غذا  سازمان  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  مدیرکل 
وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که رصد و پایش 
بازار سیاه دارو بر عهده کدام سازمان است، گفت: »در 
مورد قاچاق دارو به کشور پلیس مرزبانی و گمرک باید 
کشور  داخل  به  کاال  این  ورود  از  مانع  تا  کنند  تالش 
پیچیده تر  از کشور قضیه  دارو  قاچاق  اما درباره  شوند، 
داروخانه  از  را  دارو  موسسه  یا  فرد  یک  معموالً  است 
که جلوگیری  می کنند  از کشور صادر  به خارج  و  تهیه 
پلیس،  سوی  از  چندجانبه ای  همکاری  پدیده  این  از 
سازمان  و  تعزیراتی  سازمان های  بیمه گر،  سازمان های 

غذا و دارو را می طلبد.«
عمده  دارو  و  غذا  سازمان  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
به خارج  قاچاق  برای  مورد عالقه سوداگران  داروهای 
را شناسایی کرده است، تصریح کرد: »کلیه فعالیت های 
نظر  در  پکیج  یک  قالب  در  سامانه ای  تحت  این حوزه 
قاچاق  حجم  البته  شود.  جلوگیری  پدیده  این  از  تا  شده  گرفته 
دارو نسبت به حجم کل بازار دارویی بسیار ناچیز است و معتقد 
در  علیان  مهر  کنترل شود.«  باید  نیز  ناچیز  این حجم  که  هستیم 
رصد  کامل  طور  به  را  دارویی  بازار  ما  اینکه  به  اشاره  با  پایان 
و  اختیارات  حوزه  در  دارو  سیاه  بازار  »رصد  گفت:  می کنیم، 

نیست.« ما  وظایف سازمانی 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

رصد بازار سیاه دارو وظیفه ما نیست

پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  نوین  فناوری های  پژوهشکده  رئیس 
بهداشت و  بیمارگونه  دلیل سیستم  به  »متأسفانه  بهشتی گفت:  شهید 
درمان کشور و نیز روش های آموزش و تربیت رزیدنت  و همچنین نوع 
اداره بیمارستان ها شاهد استفاده بیش ازحد از روش های تصویربرداری 

مانند ام آر آی و سی تی اسکن هستیم.«
به گزارش سپید، مجتبی زارعی در آستانه برگزاری ششمین همایش 
مغز  از  »نقشه برداری  افزود:  ایران،  مغز  نقشه برداری  بین المللی 
مجموعه ای از تکنولوژی های جدید است که کمک می کند مشکالت مغز 
را برای شناخت بیماری هایی مانند افسردگی، اسکیزوفرنی، پارکینسون 
و صرع بهتر درک کنیم. ازاین رو می توان گفت که نقشه برداری از مغز 
جنبه درمانی نداشته و یک تکنولوژی برای شناخت بیماری ها است.« 

وی اضافه کرد: »نقشه برداری از مغز در هیچ جای دنیا جنبه درمانی 
ندارد، این علم رادیولوژی نیست و نباید با ام آری ای و...، اشتباه 
ادعاهای عجیب و  با  البته مشاهده می شود که برخی پزشکان  شود. 
هزینه  بیماران  از  مغز  نقشه برداری  انجام  برای  کاف،  آگاهی  بدون 

نیست.« درست  که  می گیرند 
داد:  ادامه  ایران  مغز  نقشه برداری  بین المللی  همایش  رئیس ششمین 
و  آی  آر  ام  مانند  تصویربرداری  روش های  از  بیش ازحد  »استفاده 
و  است  کشور  در  بهداشت  بیمارگونه  سیستم  دلیل  به  سی تی اسکن 
نوع  همچنین  رزیدنت ها  تربیت  و  آموزش  در  ریشه  موضوع  این 
اداره بیمارستان های کشور دارد، به همین دلیل گاهی دیده می شود 
به  نیاز  از  بیش  و  ضرورت  بدون  را  تشخیصی  کارهای  پزشک  که 

در  اعصاب  »وضعیت  داد:  ادامه  زارعی  می کند.«  تجویز  بیمار خود 
کشورها یک مسئله نسبی است و من در زمینه وضعیت اعصاب در 
وجود  این خصوص  در  خاصی  آمار  زیرا  ندارم،  نظری  هیچ  ایران 
ندارد و در ایران هیچ محققی در این زمینه کار علمی نکرده است، 
اما به طورکلی در دنیا 25 درصد از بار بیماری ها مربوط به موضوع 

است.« اعصاب 
 19 تا   1۷ نقشه برداری مغز  بین المللی  گفتنی است ششمین همایش 
مهر 98 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود و اساتید برجسته ای 
این  در  سوئیس  و  انگلیس  دانمارک،  آلمان،  آمریکا،  کشورهای  از 
و  35 سخنرانی  دارای  این همایش  دارند. همچنین  همایش حضور 

بین المللی را هموارتر می کند. ارتباطات جدید  بوده و  35 پوستر 

استفاده بیش ازحد از ام. آر .آی و سی تی اسکن در ایران



غالمرضا زمانی
 متخصص جراحی عمومی 

وزیر  این سخن  مخاطب خاص 
محترم بهداشت و درمان  رئیس 
پزشکی  نظام  سازمان  محترم 
کمیسیون محترم بهداشت مجلس 
بیمه های  محترم  مسئولین  و 
خدمات درمانی به عنوان متولیان 

سالمت کشور هستند.
در حال حاضر شرایط کاری برای 
پزشکان  در کشور ما بسیار سخت 
است یا حد اقل نسبت به سالیان 
نه چندان دور بسیار سخت تر و 
بعضا غیر قابل تحمل شده است.  
 لطفا به گزارش زیر از وضعیت 
پزشکان در انگلیس توجه کنید؛ 
بیش از یک سوم پزشکان سرویس 
در  بهداشت  عمومی  خدمات 
انگلیس )NHS( دارای مشکالت 
روانی هستند.  بسیاری از پزشکان 
به خاطر ترس از دست دادن شغل 
خود دچار مشکالت روحی روانی 

شده اند. 
انجمن پزشکی بریتانیا )BMA(  در گزارشی از بحران 
مشکالت روانی در میان نیروی خدمات درمانی در 
این کشور خبر داده است به طوری که 27درصد از 
دارند.  روانی  مشکالت  پزشکی  متخصص  نیروی 
این انجمن در گزارش خود آورده است: »بسیاری 
در  شده  ایجاد  خاطر حساسیت های  به  پزشکان  از 
شغل خود از سوی مقامات دولتی دچار مشکالت 

روحی روانی و استرس شده اند.« 
بررسی های میدانی از حدود 4300 نفر از پزشکان و 
پرستاران نشان می دهد از هر 10 نفر چهار نفر از این 
نیروها شرایط حاد روحی روانی دارند. پرفسور دینش 
بوگرا رئیس انجمن می گوید: »باید دولت فکری به 
حال این  وضعیت بکند چون ممکن است در آینده 
عواقب خطرناکی برای جامعه پزشکی ایجاد کند.«

 مسئولین محترم و دلسوزان سالمت مردم
ما  پزشکان  که  مطمئنا شرایط  آگاهید  بخوبی   شما 
حاد تر و وخیم تر از آنهاست.  افسردگی، استرس و 
اضطراب ، موضوعی ناآشنا برای ما نیست. سال های 
سالمت،  عرصه  فعاالن  کارشناسان،  که  است  سال 
رسانه ها و حتی مسئوالن نسبت به شیوع افسردگی 
ارقام  قابل  در جامعه ما هشدار می دهند و آمار و 
تامل و نگران کننده ای در این زمنیه اعالم می کنند. 

سال  هاست که از افسردگي جامعه سخن گفته مي شود 
و هر وزیر، مسئول یا کارشناسي به محض دسترسي 
به تریبوني، شیوع افسردگي در کشور را فریاد مي زند. 
یا  درمان  به  که  نسخه اي  تاکنون  وجود  این  با  اما 
کاهش آن منتهي شود، براي آن تجویز نشده، گویا 
افسردگي در ایران تبدیل به دردي العالج شده است 

که مسئولین نیز از درمانش عاجز مانده  اند.
آمارهاي جهاني نیز به شیوع افسردگي در کشور ما 
کشور  متاسفانه  می دانیم  همه  و  مي گذارند.  صحه 
مي آید  حساب  به  دنیا  غمگین  کشورهاي  جزو  ما 
اجتماعي  کنشگران  و  جامعه  شناسان  از  بسیاري  و 
ایران  جامعه  در  اندوه  و  غم  که  کرده اند  اعالم  نیز 

نهادینه شده است.
براساس آمار وزارت بهداشت ایران نزدیک به 50 
درصد از مردم تهران به یکي از انواع اختالالت رواني 
و برخي نیز به چند نوع اختالل رواني دچار هستند. 
هر فردی که در خیابان قدمی بزند هم متوجه می شود 
نه تنها جامعه شادي نیستیم، بلکه مردمان اخمویي 
داریم که فرسنگ ها با شادي فاصله گرفته اند. افسردگي 
در الیه هاي مختلف جامعه رسوخ پیدا کرده است و 
اگر چاره اي براي آن اندیشیده نشود، تبعات غیرقابل 

جبراني خواهد داشت.
همگی واقفید افسردگي با رضایتمندي از زندگي رابطه 

معکوسي دارد. یعني هر چقدر رضایتمندي از زندگي 
در جامعه ای بیشتر باشد، نرخ افسردگي آن کاهش پیدا 
مي کند و بالعکس. داشتن احساس رضایت از زندگي 
نیز نیازمند فاکتورهاي خاصي مانند وجود شادي و 
امید در زندگي، احساس امنیت و آرامش، وضعیت 
درآمدي و اقتصادي و ... است. برخورداري از امنیت 
شغلي و اجتماعي،  بهره مندي از آزادي  هاي اجتماعي 
کشور  یک  مردم  تا  مي شود  سبب  مدني  حقوق  و 
احساس رضایت بیشتري از زندگیشان داشته باشند.
»شادي« هیجان مثبتي است که به رضایت از زندگي 
تعبیر مي شود و کشوري که شاد نباشد، یعني به سمت 
افسردگي و غمیگیني و عدم رضایت از زندگي میل 
هرگونه  پذیریش  مستعد  بنابراین  است،  کرده  پیدا 
زمینه هاي  حاضر  حال  در  است .  اجتماعي   آسیب 
شادي  اندك  اگر  و  ندارد  وجود  کشور  در  شادي 
هم باشد، متاسفانه با آن برخورد مي شود. بر همگان 
روشن است وقتي شادي کنترل مي شود، غم سر بر 
مي آورد و از غم، ناراحتي و خشونت تولید مي شود. 
در  اجتماع  در  و  است  مسري  شدت  به  افسردگي 

حال انتقال است.
با این عمق و شدت نفوذ  افسردگی و اختالالت خلقی 
پزشکانی  دریابید  را  پزشکان  جامعه  در  روحی   و 
که عمیق تر از بقیه می بینند و مشکالت و مفاسد را 

بقیه درك می کنند و خود  از  بیش 
در بین این مردم و متاثر از این فضا 
با  این مردم  هستند و سنگ صبور 
این شرایط وحشتناك هستند و امروز 
متاسفانه با شرایط بد تبلیغاتی رسانه 
و عملکرد بد برخی مسئوالن محل 
تخلیه بسیاری از عقده گشایی ها نیز 
واقع شده اند. پزشکانی که خودشان 
درمان کننده  و  پناهگاه  و  ملجا  باید 
از  بیماری بر خواسته  بار  این همه 
مسائل و مشکالت روحی و روانی 
باشند، امروز بیش از بقیه در معرض 
تهدید و ابتال به این مشکالت هستند.
افسردگي جامعه پزشکی را محاصره 
کرده  و مسئوالن ما به جاي اقدامي 
بازي هاي  مشغول  آن  کاهش  براي 
سیاسي خود هستند، سالمت روان ِ 
پزشکان در میان بازي هاي سیاسي 
در  بداخالقي ها  و  شده  گم  کشور 
عرصه اجتماعي و سیاسي و تهمت 
تبعیض و  و فشار روحی روانی و 
تهدیدهای پی در پی افسردگي در 
و  کرده  تشدید  را  پزشکی  جامعه 
مشکالت اقتصادي و معیشتي نیز بر آن دامن زده است. 
در شرایطي که افسردگي در یک قدمي همه ما است و 
فشار طناب افسردگي بر گردن جامعه پزشکی احساس 
کشور  سیاسیون  و  مسئوالن  مي رود  انتظار  مي شود، 
اقدامي در جهت کنترل وضعیت موجود انجام دهند، 
اما در عمل مشاهده مي کنیم برخي از آنان با توجه به 
تریبون  هایی که در اختیار دارند به نفرت پراکني مشغول 
هستند و نه تنها آن را اقدامي نادرست تلقي نمي کنند، 
بلکه حتي فکر مي کنند به این شیوه به مردم خدمت 
مي کنند، در صورتي که با این عمل بنیان اجتماعي را 
نابود مي کنند. بدون تردید همه این رفتارها در نهایت 
منجر به افسردگي بیشتر مي شود و آسیبي که افسردگي 
بر افراد وارد مي کند، به تدریج بر ذهن و کارایي آنها  
تاثیرگذار است و به نوعي شناخت آنها را مختل مي کند.
بنابراین در حال حاضر که به دلیل مشکالت اقتصادي، 
اجتماعي، سیاسي در کشور ، زمینه افسردگي شدید 
پزشکان بیش از اقشار دیگر فراهم شده است. این 
افسردگي و هیجان منفي روی عملکرد آنها که باید به 
درمان دردمندان بپردازند تاثیر عمیقی خواهد گذاشت.
آن  به  اگر سریعا  که  است  این یک هشدار جدی   
توجه نشود و هجمه های همه جانبه کنترل نشود باید 
به زودی منتظر عواقب جدی آن در ورطه سالمت 

کشور باشید. 

 تغییر نام معاونت پارلمانی نظام پزشکی
 به معاونت اجتماعی و امور مجلس

طبق مصوبه بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، 
عنوان معاونت پارلمانی این سازمان به معاونت اجتماعی و امور 

مجلس تغییر یافت.
نظام  اطالع رسانی سازمان  پایگاه  از  نقل  به  به گزارش سپید 
پزشکی، مطابق با سومین مصوبه بیست و پنجمین جلسه شورای 
به  پارلمانی  معاونت  عنوان  تغییر  بر  مبنی  پزشکی  نظام  عالی 
معاونت اجتماعی و امور مجلس، در نامه ای از سوی ریاست 
کل سازمان نظام پزشکی، از این پس مسعود حبیبی با عنوان 
این  مسئولیت های  عهده دار  مجلس  امور  و  اجتماعی  معاون 

معاونت خواهد بود.

 

قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت تشریح کرد

 علت بی رغبتی پزشکان به فعالیت 
در بیمارستان های دولتی چیست؟

سیاست گذاری  های  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
اشتباه برای فعالیت فارغ التحصیالن در بخش درمان و عدم 
پرداخت به موقع مطالبات پزشکان را دو علت اصلی بی رغبتی 

جامعه پزشکی برای حضور در بخش دولتی دانست.
با خانه  قربانی در گفت وگو  به گزارش سپید، محمد حسین 
بهداشت،  وزیر  معاون  اخیر  صحبت های  خصوص  در  ملت 
درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه ۸0 درصد مردم توان 
مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند، گفت: »فضای ارائه 
از  متفاوت  خصوصی  بخش  تعرفه های  و  هتلینگ  خدمات، 
بیمارستان های دولتی بوده و در واقع بخش خصوصی کمک 

کار بخش درمان است.«
با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده 
درصد   20 تنها  خصوصی  درمانی  بخش های  اینکه  بر  تاکید 
ظرفیت بخش های دولتی را دارند و باید 20 درصد جمعیت 
خصوصی  بخش های  »تعرفه های  افزود:  بدهند،  سرویس  را 
توسط شورای عالی بیمه و دولت تعیین شده  و کاماًل قانونی 
است اما به دلیل تعرفه باال همه افراد جامعه توان تحمل بار 
سنگین بخش خصوصی را ندارند، اما رسالت بهداشت ودرمان 
مردم بر دوش دولت بوده و باید به صورت رایگان در خدمت 

آحاد مردم قرار دهد.«
این نماینده مردم در مجلس، در رابطه با چرایی تمایل پزشکان 
به فعالیت در بخش خصوصی، تصریح کرد: »عدم تمایل پزشکان 
اینکه  ابتدا  دارد  فعالیت در بخش دولتی دو  علت اصلی  به 
سیاست گذاری  برای فعالیت فارغ التحصیالن در بخش درمان 
دانشجوی پزشکی حدود  برای یک  نیست، چرا که  صحیح  
اما هیچ فضایی برای آن در  1 میلیارد تومان  هزینه می شود 
بخش تخصصی ایجاد نمی کنیم و علی رغم هزینه بسیار باال 
که  می کنیم  ایجاد  را  شرایطی  متخصص  پزشک  تربیت  برای 

پزشک به سمت بخش خصوصی متمایل شود.«
بخش  در  فعالیت  به  پزشکان  تمایل  دوم  علت  بیان  در  وی 
خصوصی، افزود: »ما نتوانستیم در بخش دولتی منابعی را که 
در چهارچوب قانون و تحت عنوان کارانه برای پزشکان تعریف 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  بپردازیم،  موقع  به  کردیم 
پزشکان در طول دو سال نه تنها کارانه خود را دریافت نکردند 
بلکه مکلف به پرداخت مالیات پلکانی شدند، بنابراین پزشکی 
که نتوان دست رنج و مزد عملکرد خودش را پس از دوسال 
دریافت کند، قطعا تمایلی به ماندن در بخش دولتی نخواهد 
داشت. هر دو موضوع مذکور بسیار مهم بوده و نوعی نقص 

محسوب می شوند و باید اصالح شوند.«
به وضعیت حضور  اشاره  با  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
تعطیل  روزهای  و  شب  شیفت  در  متخصص  پزشکان 
وضعیت  »متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  دولتی،  بیمارستان های 
مطلوب  دولتی  بیمارستان های  در  متخصص  پزشکان  حضور 
سالمت  تحول  طرح  بند های  از  یکی  طرفی  از  است،  بوده 
به  متاسفانه  که  بود  متخصص  انسانی  نیروی  عادالنه  توزیع 
خوبی انجام نشد و اکثر نیروها در شهر تهران و مراکز استان ها 
متمرکزشده اند، بنابراین باید بستر ماندگاری پزشک متخصص 
را در شهرستان ها فراهم کنیم از طرفی عدم پرداخت مطالبات 
پزشکان باعث دلسردی، کم رغبتی جامعه پزشکی برای حضور 

در بخش دولتی می شود.«
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 برنامه ریزان و سیاستگزاران  مرتبط با حوزه سالمت  جدی بگیرند

طناب افسردگي بر گردن جامعه پزشکی 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: »با اجرای 
به نسخ و دفترچه های کاغذی  الکترونیکی  طرح نسخه های 
خاتمه داده می شود، در واقع در نسخه های الکترونیکی اطالعات 
فرد بیمار به صورت جامع در دسترس پزشک قرار می گیرد و 
اطالعات با مراجعه بیمار به پزشک تکمیل می شود و احتمال 

تشخیص اشتباه بیماری در افراد نیز کاهش می یابد.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، زمانی که 
بیماران نسخه به دست برای خرید دارو به داروخانه می روند 
انقضاء،  و  تولید  تاریخ  دارو،  اصالت  نظیر  مسائلی  به  باید 
قیمت و … توجه کنند.توجه به برخی موارد دارویی از عهده 
افراد خریدار خارج است، بنابراین همیشه جای یک نرم افزار 
بدهد  بیماران  به  صحیح  و  درست  اطالعات  که  تخصصی 
در داروخانه ها احساس می شود، نسخه نویسی های کاغذی 
به دلیل دستخط ناخوانای پزشکان، گاهی می تواند خطرات 
جبران ناپذیری را برای افراد به دنبال داشته باشد؛ خطراتی 
که احتمال افزایش وقوع خطا های پزشکی در نسخ بدخط را 

به شدت افزایش می دهد. 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در خصوص طرح نسخه های 
الکترونیکی اظهار کرد: »پرونده نسخه های الکترونیکی طرحی است که 
غالبا می تواند مراقبت های دوره ای را به مراکز درمانی، بیمارستان ها و سایر 
مراکز خدمات درمانی واحد های تخصصی و مراکز بهداشتی ارائه کنند.«
محمد جهانگیری افزود: »این پرونده سالمت برای افراد جامعه و همچنین 
نظام سالمت کشور مزایای ویژه ای دارد. این طرح از پارسال در کشور 
مطرح شده به طوریکه با رایزنی های انجام شده بین بیمه تامین اجتماعی 
و سالمت این طرح تا پایان سال 9۸ در میان 100 هزار پزشک، اجرایی 
می شود.«  معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: »نسخه 
نویسی فرآیند جامعی در خدمات پزشکی است به طوریکه این طرح 
تا به امروز در استان های بابلسر مازندارن، چناران خراسان اجرایی شده 
است، اما این طرح برای پزشکان فعال در درمانگاه ها، بیمارستان ها و 
مطب ها باید تا آخر سال اجرایی شود.«  جهانگیری گفت: »طی سال های 

اما  می شد،  انجام  نوشتاری  یا  دستی  به صورت  نویسی  نسخه  گذشته 
پزشکان  برخی  بنیان  دانش  شرکت های  و  تهران  دانشگاه  همکاری  با 
آنکولوژی و قلب عروق را در اولویت امضای الکترونیکی قرار دادیم، با 
همت سازمان نظام پزشکی و طراحی کارت هوشمند اسامی 100 هزار 
پزشک تا پایان سال در دسترس قرار می گیرد.«  وی اظهار کرد: »آمار های 
بدست آمده از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد با کلید خوردن 
این طرح، حدود 40 میلیارد تومان از تولیدات دفترچه های کاغذی بیمه 
تامین اجتماعی کاسته شده است، این در حالی است که تولیدات مجدد 
دفترچه های کاغذی، دوباره کاری محسوب می شود، بنابراین با اجرای 
این طرح نسخه های الکترونیکی به نسخ و دفترچه های کاغذی خاتمه 
داده می شود، در واقع در نسخه های الکترونیکی اطالعات فرد بیمار به 
صورت جامع در دسترس پزشک قرار می گیرید و اطالعات با مراجعه 
بیمار به پزشک تکمیل می یابد و احتمال تشخیص اشتباه بیماری در افراد 
نیز کاهش می یابد.« معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح 

کرد: »از مزایای اصلی این طرح می توان به نوبت گیری 
آنالین بیماران در مطب ها و بیمارستان ها و مصرف دارو ها 
در زمان معین پزشک اشاره کرد، اجرای چنین طرح هایی 
فعالیت  با  اما  می برد،  زمان  سال   10 جهان  سراسر  در 
وزارت بهداشت، بیمه سالمت و همچنین سازمان نظام 
پزشکی، شرایط سخت سیستم های طرح نسخه نویسی 
زمان  اساس  بر  شد  سپری خواهد  جهانی  استاندارد  با 
بندی های صورت گرفته، 3 سال زمان احتیاج داریم تا 
به اجرای کامل این طرح برسیم.«  جهانگیری خاطرنشان 
کرد: »تا پایان آبان بسترهای الزم برای اجرا شدن این 
طرح در تمام رادیولوژی ها، آزمایشگاه ها و سایر مراکز 

فراهم خواهد شد.«
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  هاشمی  ابراهیم  همچنین 
پخش دارو اظهار کرد: »معضالت و مشکالت نسخه های 
الکترونیکی بسیار است. یکی از ضعف های نسخه های 
الکترونیکی ناآگاهی برخی از پزشکان از بسته های نرم 
الکترونیکی است، فرهنگسازی و  افزاری سامانه های  افزاری و سخت 
اگر  است.  الکترونیکی  نویسی  نسخه  مشهود  معظل  دومین  آموزش، 
مشکالت  با  همچنان  نگیرد،  پزشکان صورت  به  مربوطه  آموزش های 
بود.«  وی  بیماری درگیر خواهیم  اشتباه  از جمله تشخیص  عدیده ای 
افزود: »موضوع نسخه های الکترونیکی در کشور های پیشرفته از جمله 
اسلونی، آلمان، کانادا، استرالیا چند سال است به مرحله اجرایی رسیده 
و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است. این موضوع بهترین و 
پرکاربردترین پروژه نظام سالمت در کشور های دیگر معرفی شده است.«
طاهر موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سالمت نیز گفت: »نسخه نویسی 
الکترونیکی از پارسال آغاز و طی چندین ماه به صورت آزمایشی در 
استان کرمان اجرا شد، در حال حاضر در 225 شهرستان، تمام داروخانه ها 
و پاراکلینیک ها از برنامه نسخه الکترونیکی استفاده می کنند. البته هنوز در 
بخش نسخه های الکترونیکی کمبود هایی در زمینه کارت هویتی مشهود 

است که امیدواریم در آینده مرتفع شود.«

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی:

نسخه های الکترونیکی احتمال تشخیص اشتباه بیماری را کاهش می  دهد
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